
ROMANIA                                                                            

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

 

HOTARARE 

privind organizarea concursului de proiecte de management la Casa de Cultura 

„Ion Manolescu” Breaza 

 

Avand in vedere expunerea de motive nr.944/26.01.2010 formulata de dl. 

Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;  

Tinand seama de:  

- raportul de specialitate nr.945/26.01.2010, intocmit de dna Nica Viorica, 

referent in cadrul Oficiului Resurse Umane; 

- raportul de specialitate nr.946/26.01.2010, intocmit de dna.Monica Voicu, 

consilier juridic in cadrul Primariei orasului Breaza; 

- raportul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie 

copii, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- avizul nr.947/26.01.2010, al secretarului orasului Breaza; 

Luand act de: 

In conformitate cu prevederile: 

- OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura; 

- HG nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi  

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 

obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru 

recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

In temeiul art.36 alin.(6) lit.”a” pct.4 raportat la alin.(2) lit.”d” si art. 115
 
alin. (1) 

lit. “b” coroborat cu art. 45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata,  modificata si completata; 

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 

 

Art.1.(1) Aproba organizarea concursului de proiecte de management la Casa de 

Cultura „Ion Manolescu” Breaza.   

 (2) In vederea organizarii si desfasurarii concursului de proiecte de 

management la Casa de Cultura „Ion Manolescu” Breaza, aproba: 

1. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de 

management si de solutionare a contestatiilor, conform Anexei 1 la prezenta hotarare; 

2. Modelul cadru al caietului de obiective, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.   

Art.2. (1) In vederea desfasurarii concursului de proiecte de management la Casa 

de Cultura „Ion Manolescu” Breaza, se aproba comisia de concurs in urmatoarea 

componenta: 



- Ing.Ferastraeru Nicolae-Primarul orasului Breaza – presedinte; 

- Prof.Dr. Manolache Constantin– Director General al Centrului Judetean de  

Cultura Prahova; 

- Nica Justinian-consilier local – Presedintele Comisiei cu probleme de cultura; 

- Anghel Ioana - consilier local - membru; 

- Oproiu Adriana – consilier local - membru. 

(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului  

Resurse Umane si Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 

Breaza. 

Art.3. In vederea solutionarii contestatiilor depuse de candidati, aproba comisia de 

solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta: 

- Voicu Monica-consilier juridic – presedinte; 

- Mihai Vasile – Directorul Teatrului Echinox al Centrului Judetean de Cultura  

Prahova; 

- Coltoiu Constantin-consilier local, membru. 

Art.4. Prezenta hotare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 

Publica Locala: Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza si Oficiului Resurse 

Umane si Salarizare. 
 

 

Presedinte de Sedinta                                                                    Contrasemneaza: 

  Consilier local,                                                                                 Secretar oras, 

Coltoiu Constantin       Moldoveanu Elena  
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